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Zielona Góra, 2020.08.13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przedstawia informację
o działalności w pierwszym półroczu 2020 r.
W pierwszym półroczu 2020 roku komórki inspekcyjne Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze – Wydział i Dział Inspekcji przeprowadziły ogółem
527 kontroli, w tym:
 kontrole planowe z wyjazdem w teren – 155,
 kontrole pozaplanowe z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – 151
o w tym: 106 interwencyjnych, 36 na wniosek, 9 innych,
 kontrole bez ustalonego podmiotu – 123
o w tym: 101 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie oraz 21 kontrole transportu
towarów lub odpadów,
 kontrole w oparciu o dokumentację – 98.
o w tym: 62 kontroli planowych oraz 36 kontrole pozaplanowe.
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Rys. Udział poszczególnych rodzajów kontroli na terenie województwa lubuskiego w
pierwszym półroczu 2020 roku
Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 358 kontroli, co stanowi
67,93 % ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (527).
Inspektorzy Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze oraz Działu Inspekcji w Gorzowie
Wielkopolskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w czasie prowadzonych
kontroli stwierdzali najczęściej następujące nieprawidłowości:
 26 przypadków – przekroczeń warunków decyzji;
 18 przypadków – nieprowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób
nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
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 27 przypadków – nieskładania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o
gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami;
 11 przypadków – nieterminowego składania raportu do Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE);
 7 przypadków – braku uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze
środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami (eksploatacja instalacji
bez wymaganego pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów
lub z naruszeniem warunków);
 21 przypadków – braku naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 5 przypadków – przekroczenia określonych w pozwoleniach wodnoprawnych
warunków dotyczących jakości ścieków;
 5 przypadków – spalania odpadów poza instalacjami;
 5 przypadków– brak wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.
W wyniku przeprowadzonych kontroli:
 wydano 104 zarządzenia pokontrolne,
 nałożono 79 mandatów na łączną kwotę 29 400 zł,
 udzielono 70 pouczeń,
 skierowano 12 wniosków do innych organów,
 wydano 47 postanowień,
 wydano 89 decyzji administracyjnych w tym 32 decyzje ustalające kary pieniężne na
ogólną kwotę 2 383 458 zł,
Spośród wszystkich 89 wydanych decyzji 61 stało się ostatecznych.
Istotnym elementem działalności kontrolnej WIOŚ w rozpatrywanym okresie stanowiły
wnioski o interwencje przyjmowane od obywateli, które ze względu na ważny z reguły interes
społeczny załatwiane są w pierwszej kolejności.
W pierwszym półroczu 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Zielonej Górze oraz do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wlkp. wpłynęło 359 wniosków o podjęcie interwencji, z których: 66 przekazano do
załatwienia według właściwości do innych organów i instytucji tj.: urzędów miast i gmin,
starostw powiatowych, powiatowych inspektorów sanitarnych i powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego, 248 wniosków załatwiono we własnym zakresie, natomiast pozostałe
44 wnioski zostaną zakończone w II półroczu 2020 roku.
Zgłaszane i przekazywane wnioski o interwencję dotyczyły następujących grup
problemowych (komponentów środowiska):

ochrona przed odpadami,

ochrona powietrza,

ochrona przed hałasem,

ochrony przed promieniowaniem,
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ochrona przyrody,

ochrona czystości wód i gospodarka ściekowa,

stosunki wodne i podtapianie gruntów,

działalność inwestycyjna i eksploatacja urządzeń wodnych,

sprawy różne.
Najliczniejszą grupą spraw zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze stanowiły sprawy dotyczące uciążliwości związanych
z gospodarką odpadami. W dalszej kolejności wnioski dotyczyły: ochrony powietrza, ochrony
czystości wód i gospodarki ściekowej, ochrony przed hałasem, spraw różnych oraz ochrony
przyrody. Marginalny procent stanowiły sprawy dotyczące działalności inwestycyjnej
i eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej, ochrony przed promieniowaniem, sprawy
pracownicze oraz zmian stosunków wodnych i podtopień.
Wśród wniosków związanych z gospodarką odpadową dominowały sprawy dotyczące
nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nielegalnym składowaniem
odpadów i niewłaściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a także komunalnymi
osadami ściekowymi oraz złym zorganizowaniem miejsc magazynowania odpadów.
W grupie spraw związanych z ochroną wód i gospodarką ściekową zgłaszano wnioski
dotyczące nieszczelności zbiorników bezodpływowych, wywożenie nieoczyszczonych
ścieków bytowo-gospodarczych na użytki i nieużytki rolne bądź odprowadzania ścieków do
środowiska z pominięciem urządzeń oczyszczających.
Tematyka zgłaszanych spraw z zakresu ochrony powietrza dotyczyła uciążliwości
związanych z eksploatacją lokalnych kotłowni w małych zakładach, w tym stosowanie paliw
gorszej jakości bądź spalania odpadów.
Dużą grupę spraw stanowiły wnioski związane z uciążliwością hałasową powodowaną
pracą wentylatorów, klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz urządzeń
technologicznych zainstalowanych w centrach handlowych, warsztatach, sklepach,
magazynach chłodniczych i zakładach produkcyjnych.
Sprawy różne dotyczyły jednoczesnego negatywnego oddziaływania na różne
komponenty środowiska: powietrze, wody powierzchniowe, ziemię.
W pierwszym półroczu 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
zrealizował kontrole w ramach „Ogólnokrajowego cyklu przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
oraz „Ogólnokrajowego cyklu przestrzegania przez podmioty zbierające zużyte baterie
i zużyte akumulatory przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o
odpadach”.
Kontrole przeprowadzono zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z wejściem w życie 27 lipca 2018 roku rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
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zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska przeprowadzili kontrole podmiotów prowadzących produkcję rolną.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku na terenie województwa
lubuskiego skontrolowano 65 gospodarstw rolnych.
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